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O contexto da pandemia criou um cenário emergencial completamente novo, que exigiu
cuidados inéditos como a suspensão das aulas nas instituições de ensino em todos os níveis,
como fator importante no combate à disseminação da COVID19.

Muitas redes de ensino suspenderam as aulas e estão lançando mão de soluções de
recursos digitais de aprendizagem, inspiradas na modalidade Educação a Distância (EaD).

Estas soluções de ensino a distância, podem contribuir e devem ser implementadas,
porém merece  atenção o planejamento  de  volta  às  aulas  pois  as  evidências  indicam que
lacunas  de  diversas  naturezas  estão  sendo  criadas  sem  a  interação  presencial,  sendo
necessária  cuidadosa  normatização  pois  alguns  desafios  já  existentes  antes  da  pandemia
serão intensificados.

Experiências vividas por outros países com longa interrupção nos períodos de crise, de
guerras  como  Alemanha  e  Japão  já  demonstraram  que  a  Educação  Pública  é  um  pilar
fundamental para a reconstrução de um país após crises profundas.

Nas experiências de outros países que passaram por crises similares se destacam
maior risco de abandono e evasão escolar, além de impactos emocionais de curto e longo
prazos (como o aumento da ansiedade e falta de concentração). Esses desafios só podem ser
enfrentados com sólida estrutura de apoio das áreas da Saúde (por exemplo, com atendimento
psicológico para estudantes e professores) e da Assistência Social (em ações de prevenção e
busca ativa a estudantes que apresentam risco de abandono, entre outras).

São  necessárias  medidas  que  contemplem  tanto  estratégias  para  combater  a
desigualdade educacional que pode se aprofundar nesse período sem aulas presenciais além
de um acompanhamento mais próximo dos estudantes com maior propensão ao abandono ou
evasão.

Dentre as medidas, além da redefinição do calendário escolar, o plano de retomada
deve levar em conta a avaliação diagnóstica imediata para identificar os diferentes níveis de
aprendizagem  dos  estudantes  no  retorno  às  aulas  e  programas  de  recuperação  da
aprendizagem e uma comunicação mais frequente com as famílias.

Como na sala de aula presencial, cada aluno traz diversos pontos fortes, perspectivas
e aprendem de formas diferentes, no ensino remoto não é diferente, entretanto é necessário
pensar  uma  base  mínima  de  infraestrutura  muitos  alunos  não  têm acesso  à  tecnologia  e
internet,  a  maioria  tem  celulares  que  são  defasados,  que  não  suportam  programas  e
downloads, e a internet é bem limitada. Tem lugares na periferia que a internet não funciona,
com esta falta de condições estruturais para o uso da plataforma tanto de professores quanto
dos  estudantes  ,  a  proposta  de  EaD  não  garantiria  qualidade  do  ensino-aprendizagem e
ampliaria a desigualdade entre os alunos, pois as aulas se dão através de plataformas de aulas
online - com vídeos, apresentações e materiais de leitura é necessário mitigar as condições
heterogêneas de acesso e evitar a ampliação de desigualdades ao lançar mão de estratégias
de ensino remoto.

É de fundamental importância entender que a disposição de recursos tecnológicos é
diferente entre os distintos perfis socioeconômicos dos alunos e há aqueles que nem acesso
tem.  São  abordagens  diferentes  de  conteúdo,  são  estudantes  diferentes  e  você  precisa
desenvolver dinâmicas diferentes para cada um dos níveis, neste contexto, aqueles que já têm
desempenho acadêmico melhor tendem a se beneficiar mais das soluções tecnológicas, sendo
necessário suporte de apoio complementar aos mais desvalidos, que podem ser viabilizadas
através  da  formalização  de  parcerias  entre  a  administração  pública  municipal  e  as



organizações da sociedade civil  (ONGs e OSCIPs) para em regime de mútua cooperação
formalizar o Termo de Fomento, ou Plano de Trabalho proposto pela administração publica
através de Termo de Colaboração, ou ainda Acordo de Cooperação para a consecução de
finalidades  de  interesse  público  e  recíproco,  como  reforço  escolar  e  projetos  voltados  à
inclusão digital aos alunos impossibilitados de acesso aos meios digitais ou com dificuldades
de aprendizado considerando as metas técnicas aprovadas.

É necessário oferecer  opções para os alunos usarem a tecnologia e realizarem as
atividades,  o  que  significa  dar  suporte  ao  aluno,  com  infraestrutura  mínima  não  apenas
disponibilizando o serviço prestado pelo  Estado ou município  através das vídeo-aulas mas
também ao corpo discente um local com sinal de Wi-Fi forte, um local organizado e o uso de
webcam do aluno. Assim como os alunos em uma mesma sala de aula aprendem de formas
diferentes, para dar suporte a qualquer aluno, há tecnologias que ajudam os professores a
atender às necessidades de todos, que processam as novas informações de outras maneiras,
podendo os alunos em tempo real  tirar  as dúvidas,  dar  feedback rápido e  contextualizado
enquanto os alunos trabalham. O professor, com a participação da turma, pode ainda definir
atividades, incentivar a colaboração e promover a comunicação com os alunos ao ensinar de
casa e guardar informações das aulas, planilhas, vídeos, testes on line e avaliações.

Portanto,  é  essencial  a  recuperação  da  aprendizagem  como  política  contínua  e
emancipatória; fortalecimento da relação família-escola; e a tecnologia como aliada constante.

Requeiro  pois,  o  apoio  aos nobres Pares para a  presente propositura,  entendendo
necessário oferecer opções para os alunos usarem a tecnologia e realizarem as atividades
criando possibilidades de aprendizagem para todos e a presente proposta busca alternativas e
saídas para garantir  o diálogo com os alunos e  a continuidade das atividades educativas,
trabalhando com a família lado a lado e com estímulo ao autodidatismo seja um grupo de
WhatsApp para cada turma de pais e grupos de líderes de classe que faça o link com os
alunos.

Quando  os  alunos  têm  as  ferramentas  necessárias  e  sabem  como  usá-las,  eles
ganham confiança e desenvolvem estratégias de aprendizagem que podem ajudá-los ao longo
da vida.
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